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Artikkeleita 

Talouden Ja politiikan uudet ehdot 

ASSAR LINDBECK, TORSTEN PERSSON, OLOF PETERSSON, AGNAR 
SANDMO, BIRGITTA SWEDENBORG ja NIELS THYGESEN 

Lama etenee myös Ruotsissa, tosin Suomeen 
verrattuna pienellä viiveellä. Naapurimaiden 
kansantalouksien rakenteessa on paljon yhtei
siä piirteitä ja maiden -välillä vallitsee 
merkittävä keskinäinen riippuvuus. Ei liene 
yllätys, että nykyisellä taloudellisella kriisillä 
on paljolti samat ilmenemismuodot molemmis
sa maissa. 

Kansantaloudellisen aikakauskirjan toimitus 
o.n arvioinut Ruotsin talouden kehityksen ja 
talouspolitiikan suunnan kiinnostavan myös 
suomalaista lukijakuntaa. Julkaisemme 
käännöksen professori Assar Lindbeckin johta
man ekonomistityöryhmän raportin yhteenve
dosta toimenpidesuosituksineen. 

Ruotsissa on meneillään vakavin kriisi sitten 
1930-hivun. Tapa, jolla kriisiä hoidetaan 
vaikuttaa kehitykseen jopa useiden vuosikym
menien ajan. Vielä ei ole varmaa miltä kriisin 
ratkaisu näyttää. 

Nykyisessä tilanteessa akuutit ja krooniset 
ongelmat kietoutuvat yhteen monimutkaisella 
tavalla. Täten kriisiä ei ole mahdollista ratkais
ta pelkästään lyhyen tähtäimen päätöksillä. 
Ongelmat liittyvät myös vanhentuneisiin insti
tuutioihin ja ohjausjärjestelmiin. Nämä eivät 
ole kannustaneet riittävässä määrin poliitikko
ja, viranomaisia, yrityksiä, kotitalouksia ja 

Ruotsin hallitus nimitti' työryhmän viime 
vuoden joulukuussa ja antoi sille laajat 
valtuudet keskipitkän aikavälin talo.lfspoliitti
sen suunnan hahmottelemiseksi. Mietintö 
valmistui maaliskuussa ja sai paljon julkisuut
ta osakseen. Raportti on mielenkiintoinen 
osoitus talouspolitiikan päätöksentekijöiden ja 
akateemisten ekonomistien yhteistyöstä. 

Julkaistavan käännöksen pohjana on ollut 
Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa 
laadittu suomennos. Aikakauskirjan toimitus 
kiittää lämpimästi VAITia ja siellä 
käännöstyöhön osallituneita suomennoksen 
luovuttamisesta toimituksen käyttöön. 

etujärjestöjen edustajia pidemmän aikavälin 
vastuunkantoon. 

Toimikunnan mielestä vastuunjako yhteis
kunnan eri toimijoiden välillä tulee tehdä 
selvemmäksi ja valtion tulee aikaisempaa 
enemmän keskittyä ydintehtäviensä hoitami
seen, kuten oikeusjärjestelmän ja muiden 
julkishyödykkeiden ylläpitoon ja tuottamiseen, 
negatiivisten ulkoisvaikutusten (ympäristö
ongelmat) korjaamiseen ja positiivisia ulkois
vaikutuksia omaavien tekijöiden (koulutus ja 
perustutkimus) riittävään tuotantoon, infra
struktuurin rakentamiseen ja ylläpitoon 
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tietyiltä osin, kansalaisten perustoimeentulon 
turvaamiseen, hyväksyttävän tulonjaon ja 
makrotaloudellisen vakauden saavuttamiseen. 
Tätä taustaa vasten toimikunta py~kii muodos
tamaan ohjelman, jolla instituutioita ja 
ohjausjärjestelmiä uudistetaan. Toimikunnan 
kolme keskeistä lähtökohtaa ovat kansalaisten 
omaehtoinen aktiivisuus, pluralismi ja selvä 
vastuunjako. 

Näitä periaatteita toimikunta noudattaa 
johdonmukaisesti käsitellessään yksityistä ja 
julkista sektoria. Periaatteiden menestykselli
nen soveltaminen edellyttää myös, että kotita- . 
louksien ja yritysten toimintaan vaikuttavan 
julkisen ohjausjärjestelmän on oltava pitkällä 
aikavälillä vakaa. 

Lähtökohdat 

Näiden yleisten havaintojen ja mietteiden 
valossa Ruotsin taloudelle on tunnusomaista 
sekä lyhyen aikavälin suhdannekriisi että 
pitkän aikavälin tehokkuus- ja kasvukriisi. 

Seuraavassa esityksessä Ruotsin talouden 
ongelmat jaetaan kolmeen osaan: vakausongel
ma, tehokkuus ongelma ja kasvuongelma. Tätä 
jakoa kuvataan periaatteellisesti kuviossa 1 . 

Nousuja ja laskuja sisältävä käyrä A kuvaa 
sitä, miten todellinen bruttokansantuote 
kasvaa. Käyrä BI ilmaisee vastaavan keskimää
räisen bruttokansantuotteen. Käyrän A poik
keamat käyrän B ylä- ja alapuolelle kuvaavat 
siten suhdannevaihteluita. Käyrä C kuvaa 
hypoteettista bruttokansantuotetta, joka voitai
siin saavuttaa, mikäli talouden käytettävissä 
olevia resursseja käytettäisiin tehokkaammin. 
Käyrä Dkuvaa vielä suurempaa bruttokansan
tuotetta jos voimavarojen tehokkaamman 
käytön lisäksi talouden kasvuvauhti saataisiin 
nopeutetuksi. 

Tämän yhteenvedon lopussa esitettävien 
ehdotusten tavoitteena on 1) edistää talouden 
vakautta tasoittamalla lyhyen aikavälin suhdan
nevaihteluita (korvata kuviossa 1 käyrä A 
käyrällä B), 2) lisätä taloudellista kasvua saat-
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tamalla käytettävissä olevat resurssit tehok
kaampaan . käyttöön (siirtää käyrä B:stä .. C:hen) 
ja 3) edelleen lisätä talouden kasvuvauhtia 
(korvata käyrä C käyrällä D). 

Monet tämän päivän taloudellisista ongelmis
ta juontuvat aiemmin tehdyistä poliittisista 
toimista ja institutionaalisista muutoksista. 
Ruotsin talouden kriisi on sen vuoksi myös 
politiikan ja instituutioiden kriisi. Siksi on 
välttämätöntä, että talouspolitiikkaa koskevien 
muutosehdotusten lisäksi vaaditaan uudistuksia 
myös itse poliittiseen ohjausjärjestelmään ja 
moniin yhteiskunnan instituutioin, kuten 
palkanmuodostuksen mekanismeihin. Tuon
nempana esitettävät ehdotukset käsittävät 113 
kohtaa. 

Ehdotusten sanoma on perinteinen, sillä se 
perustuu kahteen länsimaisen yhteiskunnan 
perusperiaatteeseen, demokratiaan ja markki
natalouteen. Sanoma on kuitenkin samalla 
myös radikaali, sillä monessa kohtaa ehdotam
me toteutettavaksi syvällekäyviä periaatteelli -
sia muutoksia sekä taloudellisessa että poliitti
sessa järjestelmässä. 

Järjestelmän perusteisiin puuttuvat muutos
ehdotukset ovat välttämättömiä, sillä Ruotsin 
kriisi on syvä ja monimutkainen. Se on myös 
täynnä tavoiteristiriitoj a. Yhden osaongelman 

Kuvio 1. Tehokkuus, vakaus ja kasvu 
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ratkaiseminen näyttää synnyttävän uusia tai 
pahentavan entisiä ongelmia muualla. Tästä 
syystä kriisistä selviäminen vaatii väistämättä 
kivuliaitaja aikaavieviä ratkaisuja. 

On turhaa toiveikkuuttausko~, että olisi 
käytettävissä uusia ihmelääkkeitä, joita kukaan 
ei ole aikaisemmin tullut ajatelleeksi. Talous
politiikassa ja palkanmuodostuksessa useiden 
vuosikymmenien aikana tehtyjen virheiden ja 
vallinneen kevytmielisyyden seurauksia ei 
voida korj ata muutamassa vuodessa. 

Toimenpiteet akuutin kriisin 
voittamiseksi 

Akuuttia talouskriisiä hallitsee kolme ongel
maa: suuri julkinen budjettialijäämä, korkea 
työttömyys ja rahoituskriisi. Nämä ongelmat 
on saatava järjestykseen muutaman vuoden 
sisällä. Tämä asettaa kovaan kokeeseen 
finanssi- ja rahapolitiikan ohella myös palkan
muodostuksen. 

Toimikunnan mielestä Ruotsin yhteiskunnan 
vakavin ongelma on korkean ja pitkäkestoisen 
työttömyyden jatkumisen uhka. Meidän on 
myös varottava liukumasta takaisin 1970- ja 
1980-luvun inflaatiotalouteen. On tärkeää 
valttää kumpikin· vaara sekä lieventää 
työttömyyden ja inflaation välistä tavoiteristi -
riitaa. Tämän aikaansaamiseksi on vahvistetta
va budjettiprosessia ja lisättävä keskuspankin 
itsenäisyyttä sekä viipymättä tehtävä päätökset 
valtiontalouden saneeraamisesta. Toimikunnan 
konkreettiset ehdotukset tähän suuntaan eivät 
lisää vain pitkäaikaista uskottavuutta, vaan 
myös lyhyen· ajan toimintavapautta. Samasta 
syystä palkanmuodostusinstituutiot on uudis
tettava. 

Julkisen sektorin budjettialijäämät on elimi
noitava, jotta julkinen velka ei karkaisi käsistä 
ja veroastetta saataisiin laskettua pitemmällä 
aikavälillä. Ehdotamme, että julkinen velka on 
vakautettava vähän yli 40 prosenttiin kansan
tuotteesta viiden vuoden kuluessa. 

Assar Lindbeck ym. 

Kuvio 2. Julkisen sektorin velkaantuneisuus 
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Toimikunnan kaavamaisten"laskelmien 
mukaan budjetin vahvistaminen vaatii yhteensä 
100 miljardin kruunun säästöt eli 60-70 miljar
dia jo tehtyjen tai ilmoitettujen päätösten lisäk
si. Laskelma edellyttää, että koko työttömyys 
(avoin ja työvoimahallituksen työllistämät) on 
vuonna 1998 laskenut 5 prosenttiin. Tätä stra
tegiaa kuvaa ylin käyrä kuviossa 2. Tapauk
sessa, jossa kasvu on heikompi ja työttömyys 
jatkuvasti korkea (10 prosenttia vuonna 1998), 
budjetin tasapainoa on vahvistettava vielä 30 
miljardilla kruunulla vuonna 1998. SiI10in 
valtion velka vakiintuu 50 prosentin tienoille 
suhteessa bkt:hen. 

Kuviossa 2 alin, käyrä kuvaa mitä perusvaih
toehdossa tapahtuu, jos budjettia ei tasapainoi
teta. Julkinen talous karkaa käsistä: vuosisadan 
vaihteessa julkinen velka olisi 70 prosenttia 
suhteessa kansantuotteeseen (valtion velka 
lähes 100 prosenttia) ja kasvaisi edelleen 
nopeasti. Seuraava käyrä alhaalta kuvaa vaih
toehtoa, jossa on otettu huomioon eduskunnan 
päättämät toimenpiteet ja syksyn 1992 kaksi 
kriisipakettia. Kuten nähdään tämäkin kehitys 
on kestämätön; nettovelka (suhteessa kansan
tuotteeseen) olisi 60 prosenttia vuosisadan 
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vaihteessa ja kasvaisi 4 prosenttiyksikköä 
vuodessa. 

Vaadittavasta 60-70 miljardista kruunusta, 
joka tarvitaan budjetin tasapainottamiseen, 
saadaan . kasaan 20-30 miljardia lisäämällä 
julkisia tuloja, työttömyysvakuutusmaksuja 
korottamalla ja tehostamalla verotusta. Suo
tuisissa oloissa jäljelle jäävä säästöurakka on 
noin 40 milj ardia kruunua. 

Toimikunta antaa konkreettisia esimerkkejä 
säästöistä, joilla tavoite voidaan saavuttaa. 
Joissakin ehdotuksissa on pääpaino julkisen 
kulutuksen vähentämisessä ja toisissa julkisten 
tulonsiirtojen vähentämisessä. Jotta heikom
man talouskasvun oloissa selviydyttäisiin 30 
miljardin ylimääräisestä säästöurakasta ilman 
veronkorotuksia, on välttämätöntä leikata sekä 
julkista kulutusta että tulonsiirtoja. 

Toimikunta ei sitoudu mihinkään erityiseen 
säästöpakettiin, vaan osoittaa vain joukon 
vaihtoehtoja. Laskelmat ottavat huomioon sen, 
että säästöt jollakin alueella automaattisesti 
johtavat lisääntyviin menoihin tai vähentyviin 
tuloihin muissa osissa julkisen vallan budjet
tia. Toimikunta on siis laskenut netto säästöt 
eikä bruttosäästöjä, joita käytetään paljon 
julkisessa keskustelussa. 

Toimikunta ei ole analysoinut valtion velan 
vakauttamista rakenteellisen tai suhdannea
lijäämän . näkökulmasta. Toimikunta kuitenkin 
toteaa, että sen laskelmat budjetin vahvistamis
tarpeesta ovat samaa suuruusluokkaa vuoden 
1993 budjettiin sisältyvien arvioiden~ kanssa. 

Jotta selviydyttäisiin näin kovasta terveh
dyttämisohjelmasta, on välttämätöntä pidättyä 
menoja lisäävistä uudistuksista, ellei samalla 
lisätä menojen leikkauksia tai koroteta veroja. 
Tämä korostaa sitä, kuinka tärkeää on budjet
tiprosessin terävöittäminen, johon palataan 
jäljempänä. 

Työttömyys pidettiin 1970- ja 1980-luvuilla 
alhaisena toistuvien devalvaatioiden ja julkisen 
sektorin jatkuvan laajenemisen avulla. Vain 
harva uskoo näiden menetelmien käyttökelpoi
suuteen tulevaisuudessa. 
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Kuvio 3. Työttömyysaste OECD:ssaja Ruotsissa 

12r---------------------~ 

OECD-Eurooppa 
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Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi voimakkaasti 
1970- ja 1980-luvuilla useissa Lärisi-Euroopan 
maissa. Sama kehitys uhkaa toistua myös 
Ruotsissa. Työttömyysaste on nykyään 
eurooppalaisella tasolla, mutta pitkäaikais
työttömyys on vielä alhaisemmalla tasolla 
(kuvio 3). Talouspolitiikassa tulisi aktiivisesti 
etsiä ratkaisuja, joilla pystyttäisiin estämään 
työttömiä - erityisesti nuoria - joutumasta 
pysyvästi työmarkkinoiden ulkopuolelle. Tämä 
ei merkitse sitä, että tingittäisiin pitkän aikavä
lin matalan inflaation, . talouden tehostamisen 
ja kasvun tavoitteesta. 

Työttömyyden vastaisen taistelun tulisi 
heikentää budjettitasapainoa niin vähän kuin 
mahdollista - mieluummin niin, etteivät 
alijäämät lisääntyisi ollenkaan. Yleisenä 
periaatteena on pyrkiä maksamaan ihmisille 
työnteosta eikä tekemättömyydestä. Tämä 
edellyttää suurten työttömyyden hoitomenojen 
(90 miljardia kruunua) uudelleensuuntaamista 
halpohin aktiviteetteihin kuten yleiseen koulu
tukseen, halpoihin kohteisiin ylläpitotöissä, 
erityisesti korjaus- ja lisärakentamiseen. 
Korvaussuhteet nykyisissä kalliissa työttö
myysohjelmissa tulisi laskea 80 prosenttiin 
ylläpitotöissä, 75 prosenttiin työmarkkina-



koulutuksessa ja 70 prosenttiin työllis
tämistuessa. 

Näiden ehdotusten tarkoituksena on luoda 
niin paljon työpaikkoja kuin mahd~llista anne
tuilla julkisilla varoilla, rajoittaa julkisen tuen 
palkkoja nostavaa vaikutusta ja saada työt
tömät etsimään työpaikkaa vapailta työmarkki -
noilta, mikä on tärkeää seuraavassa nousu
suhdanteessa. 

Ehdotamme myös valtion varojen suuntaa
mista siten, että kunnalliset työllistämis- ja 
vakauttamisohjelmat toteutettaisiin halvimmal
la mahdollisella tavalla. Rakennuskohteissa . 
palkkojen tulisi olla huomattavasti alle alalla 
viimevuosina vallinneen tason. 

Lisäksi infrastruktuuri-investoinnit tulisi 
tehdä työvoimaintensiivisemmiksi ottamalla 
käyttöön kaksi- tai kolmivuorotyö. Yleisenä 
periaatteena pitää olla yhteiskunnallisesti kaik
kein kannattavampien projektien toteuttami
nen, jolloin todellakin tulee kyseeseen kannat
tavimpien projektien aikaistaminen. Koska 
infrastruktuuri -investointipäätöksiä tehtäessä 
ei anneta kovin suurta painoa yhteiskun
nallisille kannattavuuslaskelmille, on etenkin 
vaikean työttömyystilanteen takia vaarana, että 
alueellisten ja alakohtaisten intressiryhmien 
painostuksesta toteutetaan kannattamattomia 
hankkeita. Infrastruktuuri-investointien osalta 
päätöksentekoprosessia tulisi uudistaa jäljem
pänä esitettäväliä tavalla. 

Näiden ehdotusten tarkoituksena on muuttaa 
työttömyyteen liittyvät julkiset menot työllistä
viksi julkisiksi menoiksi. Mutta on vähintään
kin yhtä tärkeätä, että julkisen sektorin panos
tukset työllisyyteen kanavoivat yksityisen 
sektorin suuret säästöt reaali-investointeihin. 
Yksityisen sektorin säästöt ovat tällä hetkellä 
noin 170 miljardia kruunua eli 12 prosenttia 
suhteessa bkt:hen. Pankkien matalammat otto
lainauskorot edistävät säästöjen kohdentumista 
kulutukseen ja investointeihin. Mutta tarvitaan 
lisäkiihokkeita säästöjen ohjautumiseen raken
tamishankkeisiin yksityisellä sektorilla. Tässä 
yhteydessä ei kuitenkaan ole mahdollista 
ratkaista mikä olisi tehokkain ja hallinnollisesti 

Assar Lindbeckym. 

tuloksekkain tapa tehdä tämä. Todennäköisesti 
joko ylimääräinen vähennys tai tuki yhdistet
tynä muihin veroratkaisuihin olisi yksin
kertaisinta. 

Työttömyysturvan rahoitusvajauksen pienen
tämiseksi ja korkean työttömyyden aiheutta
man taakan jakamiseksi oikeudenmukaisella 
tavalla työttömien ja työssäkäyvien kesken 
ehdotamme yrityksien ja työntekijöiden 
omavastuuosuuksien nostamista. Lisäksi ehdo
tamme, että yritysten työllistämiskynnystä 
madalletaan ja kykyä muutoksiin parannetaan 
liberalisoimalla määräaikaisia työ suhteita 
koskevaa lainsäädäntöä. Tällaiset säännöt 
kaiketi vakauttavat työllisyyttä suhdannevaih
teluiden suhteen, mutta jarruttavat työllisyyden 
parantumista nykyisen kaltaisessa syvässä 
taantumassa. 

Todelliselle vakautuspolitiikalle saadaan lisää 
tilaa, jos tarvittavat päätökset julkisen sektorin 
saneerauksesta tehdään nopeasti ja yhtei
symmärryksessä yli puoluerajojen. Samanai
kaisesti tulisi saneeraukset pyrkiä toteuttamaan 
niin, ettei lama syvenisi. Suunnitellut ja uskot
tavat julkisen sektorin menojen leikkaukset 
tulee sovittaa vallitsevaan suhdannetilanteeseen 
tai niitä tulee täydentää veronalennuksin, jotta 
kotimainen kysyntä ei edelleen laske. 

Kun mitoitimme keskipitkän ajan säästöoh
jelman 100 miljardiin kruunuun - sisältäen jo 
päätetyt ja ilmoitetut 30-40 miljardin säästöeh
dotukset - luovuimme samalla lisäsäästöistä 
vuodelle 1993. Rajoitimme vuoden 1994 
säästöt 10 miljardiin kruunuun heikon talou
dellisen tilanteen vuoksi. Sen sijaan ehdotam
me kovia 30 miljardin vuosittaisia säästöjä 
vuosille 1995, 1996.ja 1997. 

Yksityisen kulutuksen ja investointien 
voimakkaan laskun takia ehdotamme tilapäistä 
arvonlisäveron alentamista ja investointien 
ylimääräistä poisto-oikeutta niiden elvyttämi
seksi. 

Rahapolitiikan tulee seurata esitettyä kokei
levaa strategiaa siten, että valtion liikkeelle 
laskemien arvopapereiden koron tulee laskea 
asteittain pikemminkin kuin äkillisenä 
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dramaattisena. korkojen laskuna. Samassa 
yhteydessä tulee tarkasti seurata vaikutuksia 
termiinikorkoihin, pitkiin korkoihin ja 
vaihtokurssiin. 

On erilaisia käsityksiä· siitä, mikä strategia 
on paras: ruotsalainen ja saksalainen asteittain 
alenevine markkinakorkoineen vai englantilai
nen aggressiivisine koronalennuksineen (ensin 
10 prosentista seitsemään prosenttiin ja sitten 
vielä alemmalie tasolle). Olisi epäviisasta 
yhtäkkiä siirtyä englantilaiseen strategiaan 
jyrkkine· koronlaskuineen esimerkiksi kuuden 
prosentin tasolle (Englannin korkotaso tätä' 
kirjoitettaessa). Tällainen strategian vaihto 
tultaisiin tulkitsemaan siten, että Riksbanken 
on painostuksen alla luopunut pitkäjännittei
sestä inflaation vastaisesta taistelustaan. Edel
leen olisi vaikeaa palata takaisin aikaisempaan 
tilanteeseen, jos kruunun arvo laskisi tuntuvas
ti suuren korkojen laskun yhteydessä. Kruunun 
arvon voimakas lisäaleneminen kärjistäisi 
sitäpaitsi kansantalouden jakautumista· menes
tyväänvientisektoriin ja vaikeuksissa olevaan 
kotimarkkinasektoriin. Mutta jotta emme juut
tuisi nykyiseen korkeaan rahamarkkinakor
koou ja pahentaisi laskusuhdannetta, katsom
me, että korkojen alentamista tulee jatkaa niin 
kauan kuin ei tapahdu mitään dramaattista 
pitkissä koroissa tai kruunun kurssissa. 

Koska suuri budjettialijäämä voimakkaasti 
rajoittaa finanssipolitiikan mahdollisuuksia, 
kohdistuvat toiveet syvän matalasuhdanteen 
voittamisesta nykyisin pääasiassa rahapolitiik
kaan. Käsityksemme mukaan on erittäin 
riskialtista ylläpitää markkinakorkoja noin 
yhdeksässä prosentissa ja pankkien lainakor
kojajopa 16-18 prosentissa. 

Tällaisten korkojen vallitessa on erittäin 
todennäköistä, että työttömyyden kasvu jatkuu 
voimakkaana. Tämä kasvattaa budjettiali
jäämää, mikä tulevaisuudessa nostaa inflaatio
odotuksia. Yhä useammat alkavat spekuloida, 
että valtiolle on houkuttelevaakin inflaatiolla 
hoitaa kasvava v~tion velka, vaikkakaan 
valtionvelan reaaliarvo ei erityisen paljon 
vähenisi kohtuullisen inflaation oloissa. 
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Uhka siitä, että nykyinen korkea lamaa 
syventävä korkotaso jää pysyväksi, on vaka
vampi yhteiskunnallinen ongelma kuin uhka, 
että asteittain . alenevat korot nykytilanteessa 
panisivat alulle uuden inflaatioaallon ja sen 
seurauksena kruunun arvon laskun. 

Mitä suurempi on luottamus Riksbankenin 
tahtoon ja kykyyn pitää inflaatio kurissa 
pitkällä tähtäimellä,sitä suurempi on Riksban
kenin. liikkumavapaus lyhyellä tähtäimellä 
elvyttää kotimaista kysyntää asteittain alenevil
la koroilla. Jos tällainen luottamus puuttuu, 
voi elvytyspolitiikka päinvastoin johtaa 
odotuksiin nopeasti kasvavasta inflaatiosta ja 
korkeammista koroista, mikä edelleen alentaa 
voimakkaasti kruunun arvoa. 

Ruotsin on valittava valuuttakurssiregiimi 
lähivuosina. V alinta on toimikunnan mielestä 
jo tehty. Voidaan valittaa sitä, että kiinteä 
valuuttakurssi ei enää toimi hinta- ja palkkake
hityksen ankkurina. Meidän on kuitenkin 
tunnustettava, että ankkuri on päässyt irti kerta 
toisensa jälkeen kahtena viime vuosikymme
nenä ja että olisi seikkailupolitiikkaa luottaa 
siihen, että luottamus kiinteään valuuttakurs
siin syntyisi lähiaikoina. Niinpä ehdotamme, 
että Ruotsi jatkaa kelluvalla valuuttakurssilla, 
kulmes osallistuminen eurooppalaiseen valuut
tamarkkinoiden yhteistyöhön on uskottava 
vaihtoehto. Luottamusta voidaan lisätä erityi
sesti vahvistamalla budjettia ja uudistamalla 
työmarkkinoita ja palkanmuodostusta. 

Pankki- ja rahoituskriisi on olennainen osa 
taloudellista lamaa. Talouden elpymisen vaka
vin este eivät ole valtion arvopapereiden korot 
vaan pankkien suuret korkomarginaalit ja 
tämän myötä korkeat antolainauskorot. Pank
kien on kyettävä kasvattamaan luotonanto aan , 
mutta kansantaloudellisesti olisi kohtalokasta 
jatkaa pankkien pääomaperustan vahvistamista 
korkeilla korkomarginaaleilla. 

Sen vuoksi on tärkeää pitää pankkikriisin 
ratkaisussa tavoitteena sitä, että 1) luottojen 
tarjonnnan turvaamiseksi pankit pääsevät 
nopeasti oman pääoman minimivaatimusten 
yläpuolelle, 2) pankkien tarve vahvistaa pääo-



maperustaansa korkeilla korkomarginaaleilla 
vähenee ja 3) pankkien kartellinomainen 
korkopolitiikka murtuu uusien toimijoiden 
markkinoille tulon seurauksena. , 

Näihin ongelmiin löytyy useita - teknisiä 
ratkaisuja, kuten valtiontakuita joko hyville tai 
huonoille lainoille Golloin vaatimukset omasta 
pääomasta vähenevät), vakuutusratkaisuja, 
ehdollisia lainoja tai uutta omistajapääomaa. 
Viimeksi mainitussa tapauksessa tulisi ensisi
jassa laskea liikkeelle uusia emissioita yksityi
sillämarkkinoilla. Jos tämä epäonnistuu, 
valtion on otettava väliaikaisesti omistajan 
rooli, "siivota" pankki ja nopeasti (puolen 
vuoden tai vuoden kuluessa) myydä pois sen 
terveet osat. Pankkien korkomarginaalien 
alentamiseksi tulisi valtion haltuunottamien 
pankkien konttoriverkosto (tai ainakin osa 
siitä) niin nopeasti kuin mahdollista· myydä 
uusille ruotsalaisille tai ulkomaalaisille toimi-

joille. 
Palkanmuodostusta tulisi muuttaa radikaalis

ti, jotta palkannousu rajoittuisi 4-5 prosenttiin 
ja inflaatio jäisi 2-3 prosenttiin vuodessa. 
Tähän voidaan päästä vain käymällä palkka
neuvotteluja yhdellä tasolla. Suurten yritysten 
osalta tämä olisi yritystaso . Yksittäisten yritys
ten työntekijät näkisivät selvemmin kuin nyt 
suurten palkankorotusten ja heikentyvän työlli
syyden välisen yhteyden. 

Palkanmuod6stuksen desentralisointia tukee 
yritysten sisäinen kehitys. Itsenäiset työ
tehtävät näyttelevät yrityksissä yhä suurempaa 
roolia. Ihmisten valvonta korvautuu kiihok
kei1la, mikä edellyttää eriytettyjä palkkoja. 
Palkkojen eriyttämiseen tarvittava tietopohja 
on yrityksissä. 

Valtio voi helpottaa palkanmuodostuksen 
haj auttamista pidättymä1lä pyrkimyksestä tulo
poliittisiin kokonaisratkaisuihin. Tästä tuskin 
on haittaa, koska ruotsalaiset·ja kansainväliset 
tutkimustulokset viittaavat siihen, että tulopo
litiikka on pitkällä tähtäimellä tehoton mene
telmä inflaation vastustamisessa. Ehdotamme 
myös, että valtio asettamalla kruunumääräisiä 
budjettirajoitteita viranomaisille hajauttaa 
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samalla palkanmuodostusta julkisella sekto-
rilla. 

Toimialoittaisissa ·neuvotteluissa vastustus 
työttömyyttä lisääviin palkankorotuksiin kas
vaisi, jos maksut suhteutettaisiin alan työttö
myysriskiin. Eriyttämättömät maksut ovat 
subventioita suhdanneherkille aloille. 

Talouspolitiikka on vakavimman riskin 
suhteen vaikean valintaongelman edessä. 
Onko vakavin riski inflaation· kasvussa, johon 
saattaa liittyä kiristävä talouspolitiikka ja 
työttömyyden kasvu, vai siinä, että työttömyys 
nyt syvenee kehittyen mahdollisesti pitkäaikai
seksi massatyöttömyydeksi. 

Kasvava työttömyys on mielestämme vaka
vampi ongelma. Tämä ei johdu vain siitä, että 
nykyinen korkea työttömyys on taloudellisesti 
ja yhteiskunnallisesti vakava ongelma, vaan 
myös uhasta, että juutumme pysyvästi kor
keaan työttömyyteen kaikkine sen mukanaan 
tuomine yhteiskunnallisine ongelmineen. Tämä 
näkökohta oli taustalla ehdotuksillemme siitä, 
kuinka työttömyyttä tulisi lieventää ilman, että 
vaarannettaisiin tärkeät tavoitteet pysäyttää 
valtion velan kasvu ja ·välttää palaaminen 
korkeaan inflaatioon. 

Tehokkuuden ja kasvun lisääminen 

Ruotsin pitkän aikavälin tehokkuus- ja 
kasvuongelmat ovat yhteydessä siihen, että 
vastuunjako yhteiskunnassa on tullut aikaisem
paa epäselvemmäksi. Paikallista itsehallintoa 
on rajoitettu voimakkaasti ja valtion väliintulo 
on tehnyt kuntien vastuun epäselväksi. Valtio 
rahoittaa osittain etujärjestöjä ja kansanliik
keitä ja on antanut niiden edustajille hallinto
tehtäviä ja ·päätöksentekovaltaa.. Myös valtion 
ja yritysten välinen vastuunjako on käynyt 
epäselväksi laajan säätely järjestelmän vuoksi ja 
siksi, että valtion ja suuryritysten välillä 
käydään toistuvasti neuvotteluja subventioista. 

Hyvinvointivaltion laajat sitoumukset ovat 
siirtäneet suurelta osin yksilön pitkän aikavälin 
vastuuta valtiollisille elimille. Tämä koskee 

155 



Artikkeleita - KAJ( 2/1993 

ennen muuta säästämistä ja siten yksilön tule
vaisuuden suunnittelua. Syntyy vakavia ongel
mia, jos osoittautuu, ettei valtio käytännössä 
kykene vastaamaan sitoumuksist~. 

Ruotsalaiselle keskustelulle on tavanomaista, 
ettei "valtion" (tai julkisen sektorin) ja "yhteis
kunnan" Goka sisältää myös "yksityisen sekto
rin "). välille tehdä edes eroa. 

Yksityisen sektorin toimintaa säätelevä julki
nen sääntöjärjestelmä ei ole vakaa. Se hanka
loittaa sekä kotitalouksien että yritysten 
toimintaa. Yritykset eivät ole valmiita inves
toimaan Ruotsiin, jos ne eivät ole riittävätl 
varmoja tulevaisuuden ohjausjärjestelmästä. 
Tämä koskee erityisesti tavara- ja työmarkki
noiden sopimusjärjestelmiä mukaanhilden 
omistusoikeus, kauppapolitiikka ja verotus. 
Yksityisten ihmisten täytyy tietää,. kuinka 
paljon heidän itsensä on säästettävä ja kuinka 
suuria vakuutuksia he tarvitsevat tunteakseen 
tulevaisuutensa turvatuksi. Heillä täytyy· olla 
kohtalainen vapaus päättää itse niistä 
säännöistä, jotka määräävät tuotot heidän tieto
taitoon tekemistään investoinneista. 

Demokraattinen valtiokoneisto on eräänlai
nen yhteiskuntasopimus, joka on verrattavissa 
yksilöiden välisiin sopimuksiin. Monista syistä 
johtuen suuri osa ruotsalaisesta yhteiskuntaso
pimuksesta on kuitenkin sanottu irti. Ruotsi on 
tänään eräänlaisessa sopimuksettomassa tilassa. 
Tämä ei koske vain sosiaalivakuutusta, ja 
työmarkkinoiden neuvottelujärjestelmää ja 
muita vastaavia organisaatioita, vaan myös 
aikaisemmin yleisesti hyv.äksyttyä julkisen 
sektorin ylivaltaa yhteiskuntaelämässä. 

Pitkän aikavälin talouspoliittisista toimenpi
teistä, joilla pyritään lisäämään tehokkuutta ja 
nopeuttamaan taloudellista kasvua, nostamme 
ennen muita esille seuraavat kolme konkreet
tista tavoitetta: 1) tehokkuuden lisääminen 
sekä yksityisessä että julkisessa toiminnassa, 
2) paremmin toimivan ja pitkällä aikavälillä 
kestävän sosiaalivakuutusjärjestelmän saavutta
minen, sekä 3) taloudellisen kasvun virkistä
minen investoimalla reaalipääomaan ja inhi
milliseen pätevyyteen. 
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Tässä raportissa on käsitelty monia tehok
kuusongelmia hyvin ohjeellisesti. Tärkein 
niistä on talouden ja,' ympäristön (ekologia) 
välinen yhteys, jota ,perustellusti voidaan pitää 
kaikkein polttavimpana ongelmana. Tämä 
ongelma on yksinkertaisesti liian suuri, jotta se 
voisi saada ansaitsemansa painon tällaisessa 
taloudellista kriisiä käsittelevässä raportissa. 
Olemme pääasiassa tyytyneet osoittamaan, että 
on ainakin yhtä tärkeää olla jättämättä seuraa
valle sukupolvelle ympäristövelkaa kuin pitäy
tyä jättämästä suurta valtion- tai eläkevelkaa, 
joista jälkimmäinen on suunnilleen kymmen
kertainen edelliseen verrattuna. Yhdymme 
myös taloustieteilijöille yleiseen käsitykseen, 
että yhteiskuntataloudellisesti tärkein keino 
selviytyä ympäristöongelmista on käyttää 
mieluummin ympäristömaksuja kuin säätelyä, 
koska edelliset sopivat marktinatalouteen 
paremmin kuin jälkimmäinen. 

Yksityisen ja julkisen toiminnan tehostami
sessa pitäisi tähdätä elinkeinoelämän hyviin 
yleisiin toimintaedellytyksiin. Tämä edellyttää 
taloudellisia kiihokkeita, voimakkaasti supistu
vaa sääntely järjestelmää eri markkinoilla, 
kilpailun lisäämistä ja tyydyttävää infrastruk
tuuria ja erityisesti uudentyyppisiä infor
maatiojärjestelmiä. 

Verojärjestelmän osalta on tärkeää, että 
vuoden 1991 verouudistuksen pääperiaatteista 
pidetään kiinni. Erityisesti on tärkeää säilyttää 
tuloverojärjestelmän periaate 'puolet jäljellä' 
ja yhdenmukaisuus eri tyyppisten varojen 
verotuskohtelussa. 

On myös tärkeää palauttaa kilpailu yksityisil
le markkinoille. Valtion lainsäädäntö ja 
kilpailun rajoitukset mukaanluettuna kartelliso
pimukset ovat jäytäneet vuosien kuluessa 
voimakkaasti kilpailua. On vähintään yhtä 
tärkeää, että kilpailua esiintyy myös niillä 
palvelualoilla, jotka ovat nykyisellään julkisen 
sektorin monopolej a. 

Haluamme erityisesti painottaa yritysten 
perustamis- ja elinkeinovapauden tärkeyttä. 
Tosiasiallinen tai potentiaalinen uuden yrityk
sen perustaminen markkinoille on kenties 



tärkein kilpailua edistävä tekijä. Siksi on 
. tärkeää hävittää· julkiset sanktioidut yrityksen 
perustamisesteet kuten lisenssivaatimus , 
yrityksen perustamislupa, kunnalliset yrityksen 
perustamisesteet kaupassa jne. 

Markkinajärjestelmän osalta toimikunta 
haluaa palauttaa Ruotsissa vuosina 1846 ja 
1864 säädetyn elinkeinovapauden. Tätä on 
vuosikymmenten kuluessa yhä enemmän 
koverrettu kilpailunrajoituksilla ja lailla, jotka 
ovat suuressa määrin tulosta eri etupiirien 
vaikutuksesta. 

Useiden poliittisten uudistusten pitää pystyä 
lisäämään yleistä mielenkiintoa elinkeinopoli
tiikkaan. Eduskunnan tulee harkita uudelleen 
lakeja tasaisin väliajoin ja selvittää silloin 
myös tulonjakovaikutukset. Jos eduskunta 
perustaisi päätöksensä avoimelle arvioinnille 
lakien todellisista kustannuksista veronmaksa
jille ja kuluttajille, halu suosia etupiirejä ylei
sen edun kustannuksella vähenisi. 

Myös työmarkkinoiden säädösjärjestelmä pi
täisi pystyä tekemään· joustavammaksi, jotta 
yritykselle olisi helpompaa pitää työvoimaa, 
jolla on suuri merkitys yrityksen tulevaisuu
delle (vuorotyösäännöksien muuttamista) ja 
valita oman tuotannon ja tilaustyön välillä 
(muuttaa tai lakkauttaa lait, jotka vaikeuttavat 
aliurakoitsijoiden käyttämistä). Voimassa ole
vat työoikeuden lait näyttävät enemmän kiin
nittävän huonIiota staattiseen yhteiskuntaan 
homogeenisine työntekijöineen ja niin sanot
tuun taylorilaiseen työorganisaatioon Gaotellut 
ja rutinoidut työprosessit ja työvoiman käske
misen) kuin nykyaikaiseen dynaamiseen 
yhteiskuntaan· yhä heterogeenisempine työvoi
mineen ja yhä suurempine vaatimuksineen 
työn uudelleen järjestämiseksi. 

Meidän ehdotuksemme yritysten työehtojen 
muuttamiseksi on se, että pitäisi ennenkaikkea 
parantaa pienten ja keskisuurten sekä yksityi
sen palvelusektorin yritysten työehtoja. Nämä 
yritykset työllistävät tänään noin puolet 
työvoimasta. 

Kilpailu ja valinnanvapaus pitäisi ulottaa 
myös hoitopalveluihin, jotka tänään tuotetaan 
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julkisella sektorilla. Siinä määrin·· kuin valtio 
haluaa subventoida sellaisia palveluja, pitäisi 
kokeilla subventioita, jotka tukevat· kotitalouk
sia suoraan pikemminkin kuin julkisille tuot
teille jaettavaa subventioita. Kuluttajien itse 
pitäisi mahdollisuuksien rajOISSa pystyä 
vaikuttamaan kysynnällään suoraan palvelui
den tuottajiin, esimerkiksi ostokuponkeja 
käyttämällä. Kuluttajien toivomukset välittyvät 
palvelusten tarjoajille näin ilman välikäsiä. 

Kaikki julkinen tuotanto, joka ei ole virano
maistoimintaa, pitäisi kilpailuttaa. Äskettäin 
esitetty ehdotus julkisten hankintojen tarjous
kilpailusta pitäisi·· ulottaa myös hoitopalvelui
hin. Kilpailunrajoitukset, silloin kun ne koske
vat julkisen sektorin tänä päivänä tuottamia 
palveluja (pois lukien viranomaisten harjoitta
ma), pitäisi sitä paitsi saattaa uuden kilpailu
lain piiriin ja kilpailuviraston selvitettäväksi. 

Kunnallisten palveluiden rationalisointi ja 
alasajo voivat luoda vakavia ongelmia. Vaka
vin näistä on kenties se, että tietyt palvelut 
voivat tilapäisesti kadota. Kestää aikansa 
ennenkuin yksityiset ja osuustoiminnalliset 
tuottajat ennättävät korvata lopetetun kunnalli
sen liiketoiminnan. Kunnat voivat helpottaa 
sopeutusta esimerkiksi siten, että kuntien omil
le työntekijöille tarjotaan koulutusta palvelua
lueen pienyrittäjäksi. 

On myös tärkeää ettei valtio enempää kuin 
on välttämätöntä yritä ohjata kuntien palvelu
jen tarjontaa. Ne sosiaaliset oikeudet, jotka 
valtio velvoittaa kuntia ylläpitämään (sosiaali
palvelulaki) pitää rajoittaa perustarpeisiin. 

Sosiaalivakuutusten uudistamisen tulee jat
kua. Asetamme kaksi ensisij aista vaatimusta 
tulevaisuuden sosiaalivakuutusjärjestelmälle. 
Järjestelmä ei saa horjuttaa kansantaloutta 
virheellisillä kiihokkeilla tai suurilla alijää
millä. Toiseksi järjestelmän tulee kestää erilai
set poliittiset painotukset ajankohdasta toiseen. 

Ensimmäinen ehto edellyttää, että järjestelmä 
sisältää huomattavan omavastuun. Esimerkiksi 
etuuksia rajoitetaan 70 prosenttiin aiemmasta 
tulotasosta ja lisätään mahdollisesti karenssi
päiviä. Jos pyritään yhteiskuntaan, jossa yksi-
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löillä on enemmän vastuuta kuin nykyään, 
pakollisen sosiaalivakuutusjärjestelmän ei tule 
olla niin korkealla tasolla, että vapaaehtoiset 
ryhmävakuutukset ja yksilölliset vakuutukset 
tulevat . tarpeettomiksi . useimmille henkilöille. 
Itse asiassa huomattavilla viime aikoina 
tehdyillä etuuksien supistuksilla on jo otettu 
merkittävä askel tähän suuntaan. 

Siltä osin kuin tuleva järjestelmä' ei sisällä 
vain kaikille yhtä suurta perusturvaa, vaan 
myös ansiosidonnaisen osan, tulee tämä toteut
taa suuria' verokiiloja välttäen~ Jättämällä 
merkittävästi tilaa vapaaehtoisille rahastoiduil~ 
le vakuutuksille voidaan odottaa huomattavas
ti nykyistä suurempaa panostusta vakuu
tussäästämiseen. Samalla lisääntyisi säästämi
nen koko yhteiskunnassa, erikoisesti pitkän 
siirtymäkauden aikana. 

Toinen vaatimus on, että järjestelmä kestää 
poliittiset mielenmuutokset. Tätä voidaan 
parhaiten toteuttaa siten, että sosiaalivakuu
tusjärjestelmä eristetään valtion budjetista joko 
erityisiin rahastoihin tai keskenään kilpaileville 
vakuutusyhtiöille yksilön oman tahdon mukai
sesti. Rahastoille ei anneta oikeutta lainata 
valtiolta eikä luonnollisesti myöskään keskus
pankilta. Valtion ja etujärjestöjen välinen 
yastuunjako on oltava selkeä. Siksi valtiollista 
monopolia sosiaalivakuutuksessa ei saa korvata 
korporatiivisella, työnantaja- ja työntekijäjär
jestöjen kontrolloimalla monopolilla. 

Kaikkien tulee nauttia· samansuuruista etuutta 
riippumatta siitä kuuluuko henkilö työtapatur
mavakuutuksen, sairausvakuutuksen, sairaan 
lasten hoitokorvauksen piiriin jne. Periaate on 
sama kuin vuoden 1991 verouudistuksessa, 
jossa pyrittiin estämään nk. veroarbitraasi. Ne 
tulonsiirtojärjestelmät, jotka eivät ole vakuu
tuksia - vaikka niitä siten kutsutaankin - tulee 
siirtää pois sosiaalivakuutussektorilta; selkeä 
esimerkki on vanhempainvakuutus. 

Taloudellista kasvua tulee helpottaa 
etupäässä elvyttämällä investointeja sekä reaa
lipääomaan että henkiseen pääomaan. Teknistä 
kehitystä ja tekniikan levittäytymistä on myös 
helpotettava. Ruotsilla on ollut vakavia ongel-
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mia tuottavuuden kasvun suhteen viimeisten 
kahden vuosikymmenen aikana. Työn tuotta-· 
vuus (BKT työllistä kohden) kasvoi noin 4 
prosenttia vuodessa 1950- ja 1960-luvuilla 
mutta 1970-luvulla ja sen jälkeen vain noin 
1,5 prosenttia. 

Hidas tuottavuuden kasvu synnyttää yhteis
kunnallisia ongelmia, sillä esimerkiksi olemas
sa oleva sosiaalivakuutusjärjestelmä, poliitti
nen päätöksenteko ja työmarkkinamalli ovat 
edellytt~eet nopeaa taloudellista kasvua. 

Myös muihin kehittyneisiin valtioihin verrat~ 
tuna tuottavuus on kehittynyt. Ruotsissa 
heikosti kahden viimeisen vuosikymmenen 
aikana. Vuotuinen kasvu on ollut noin 1 
prosenttiyksikön verran hitaampaa kuin 
keskimäärin OECD-maissa. Ruotsi on 
menettänyt korkean aseman maailman rikkaim
pien valtioiden listalla. Kun ~onna 1970 
Ruotsin BKT asukasta kohden oli 8 prosenttia 
korkeampi kuin OECD-keskiarvo, on vastaava 
luku vuonna 1991 6 prosenttia alle keskiarvon. 
Samalla Ruotsi on pudonnut listalla kolman
nelta sijalta kahdenneksitoista (Taulukko). 

Reaalipääomainvestointien käyntiin saattami
sessa on kyse lähinnä yritysten yleisen toimin
taympäristön parantamisesta. Suuren yleisön ja 
ammatillisten järjestöjen täytyy myös totuttau
tua korkeampiin voittomarginaaleihin kuin 
mitä Ruotsissa on keskimäärin vallinnut 
viimeisten vuosikymmenten aikana, jotta 
Ruotsi voisi kilpailla muiden maiden kanssa 
investoinneissa ja teknisessä kehityksessä. 

Lisäinvestoinnit henkiseen pääomaan vaati
vat nykyistä voimakkaampia kiihokkeita 
koulutukseen, sisältäen myös työpaikalla 
tapahtuvan koulutuksen. Sen vuoksi tulee 
hyväksyä myös ammatttitaidon mukaan kasva
vat tuloerot. Yksilön osaamiskehityksestä 
seuraa nykyistä jyrkempi elinaikainen palkkap
rofiili, mikä ei aina ole toivottavaa ammatti
työntekijän kannalta. 

Koulua täytyy kehittää lisäämällä vuosittaisia 
koulupäiviä ja kotitehtäviä sekä siirtämällä 
painoa taitoaineisiin kuten äidinkieleen, vierai
siin kieliin ja matematiikkaan. Lisäksi on 



tärkeää lisätä yhteistyötä koulun ja ammatti
koulutuksen välillä ottamalla jälleen käyttöön 
"sisäiset tehdaskoulut" yrityksissä, JOIssa 
yhdistetään teoreettinen ja ,käytännöllinen 
koulutus oppisopimusjärjestelmänä.- Koulu-
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tusjärjestelmän laajentaminen täytyy voida 
suuressa määrin rahoittaa toimintojen tehostu
misella. Eräs keino tämän saavuttamiseksi on 
vähentää henkilökuntaa kouluissa~ Kansainvä
liset tutkimukset osoittavat, että oppituntien ja 

Taulukko. Ostovoimapariteetein laskettu hkt asukasta kohti prosentteina OECD:n keskiarvosta 

1970 Maa Indeksi 1990 Maa Indeksi 
Sijoitus Sijoitus 

1 Sveitsi .145 1 USA 125 

2 USA - 141 2 Sveitsi 122 

3 Luxemburg 108 3 Luxemburg 120 

3 Ruotsi 108 4 Saksa 110 

5 Saksa 105 5 Kanada 108 

6 Kanada 102 5 Japani 108 

7 Alankomaat 101 7 Ranska 103 

8 Tanska 100 8 Tanska 99 

8 Ranska 100 9 Belgia 98 

10 Australia 99 9 Itävalta 97 

11 Uusi-Seelanti 98 11 Islanti 97 

12 Iso-Britannia 93 12 Italia 95 

13 Belgia 90 12 Norja 95 

14 Itävalta 86 14 Ruotsi 94 

15 Italia 85 15 Alankomaat 93 

16 Suomi 82 16 Autralia 91 

17 Japani 80 17 Suomi 90 

18 Norja 77 18 Iso-Britannia 88 

19 Islanti 75 19 Uusi-Seelanti 78 

20 Espanja 64 20 Espanja 72 

21 Irlanti 50 21 Irlanti 65 

22 Portugali 42 22 Portugali 52 

23 Kreikka 41 23 Kreikka 44 

24 Turkki 17 24 Turkki 20 

Lähde: OECD National Accounts 
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kotitehtävien määrällä on suuri merkitys oppi-
1aiden tuloksiin, kun taas opettajien luku
määrällä ei ole havaittavia vaikutuksia. 
Mahdollisesti tarvitaan myö& resurssien 
uusjakoa. 

Investoinnit sekä reaaliseen että henkiseen 
pääomaan suosivat teknologista kehitystä ja 
teknologian levittymistä. Mutta valtion erityi
siin panostuksiin löytyy myöskin tilaa, erityi
sesti niillä alueilla, jotka keskittyvät yliopisto
jen ja yritysten intressialueiden välimaastoon. 
Valtion tulee tällöin keskittää panostuksensa 
yleiseen perusteknologiaan, joka kiinnostaa· 
monia aloja. Tällaista teknistä kehitystä voi
daan stimuloida rahoittamalla tilapäisiä tutkija
ryhmiä tai instituutteja, jotka tällaisessa 
tapauksessa tulee pääasiallisesti miehittää 
korkeakouluista, yrityksistä ja eri viranomai
silta lainatuilta tilapäisillä tutkijoilla. 

Poliittisten instituutioiden muuttaminen 

Valtio 

Hallituksen asemaa ruotsalaisessa hallintojär
jestelmässä tulee vahvistaa poliittisen pää
töksenteon pitkäjänteisyyden lisäämiseksi. 
Tämän vuoksi tulee ottaa käyttöön ns. "raken
tava" epäluottamuslausemenettely . Tällä tar
koitetaan menettelyä, jossa, hallitus jatkaa 
toimintaansa kunnes uusi hallitusvaihtoehto on 
selvillä. Vahvistamalla pääministeirin kansliaa 
(Statsrådsberedningen) ja valtiovarainministe
riötä voidaan tehostaa valtioneuvoston työtä ja 
tiukentaa budjettiprosessia. Ministeriöiden 
lukumäärää tulee vähentää, jolloin niiden 
vastuualueet laajenevat. Näin vähennetään 
riskiä, että ministeriöiden erityisintressit 
nousevat etusijalle. Lisäksi on välttämätöntä, 
että hallitus määrittelee menoille ja tuloille 
kokonaiskehyksen ennen yksittäisiä määrära
hoja koskevia päätöksiä. 

Valtiopäivien tärkeimpinä tehtävinä tulee 
olla yleisen edun puolustaminen yksittäisiä 
intressejä vastaan sekä hallituksen työn 
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valvonta. Todennäköisesti yleinen etu koros
tuisi, jos kansanedustajien lukumäärää vähen
nettäisiin, esimerkiksi puoleen, ja heidän 
vaalikauttaan pidennettäisiin, vaikkapa viiteen 
vuoteen. Vähentämällä kansanedustajien ja 
valiokuntien lukumääriä kannustetaan kansane
dustajia ottamaan laajempi yhteiskunnallinen 
vastuu. Valtiopäivien voimavaroja tulee myös 
huomattavasti lisätä hallituksen työn arvioin
tiin ja tarkastukseen. 

Kokemusten mukaan erityisintressit hallitse
vat helpoimmin elimissä, joiden toimialat ovat 
suppeat ja yksipuoliset. Todennäköisesti 
soveltuvin keino tämän korjaamiseksi on valio
kuntajaon muuttaminen. Tällöin luonnollinen 
strategia olisi antaa valiokunnille laajempia ja 
kattavampia tehtäviä. Esimerkiksi maatalous
valiokunta tulisi sisällyttää yleiseen elin-
keinovaliokuntaan. " 

Hallituksen budjetinvalmistelun tapaan tulee 
eduskunnan budjettikäsittely aloittaa päättä
mällä kokonaiskehyksestä. Jotta budjettipro
sessi saataisiin vielä tiukemmaksi, tulee valtio
varainvaliokunnalle antaa johtava ja nykyistä 
vahvempi asema - vielä vahvempi kuin vanhal
la raha-asiainvaliokunnalla (Bevillningsutskott) 
oli. Budjettivalmistelun jälkeen budjetti tulee 
hyväksyä tai hylätä yhdessä ainoassa äänestyk
sessä, jossa hallitus voi punnita luottamuksen
sa. Lisäksi kansanedustajien aloiteoikeutta 
rajoitetaan niin, että uusia menoja ei voi 
ehdottaa osoittamatta vastaavia säästökohteita. 

Valtionhallinnon viranomaisille annetaan 
selkeämmät tavoitteet ja asetetaan heidät 
tiukempaan vastuuseen siitä, kuinka hyvin he 
ovat onnistuneet niiden täyttämisessä. Lisäksi 
Riksbankenin itsenäisyyttä lisätään. Sille anne
taan selkeä, lailla säädetty tehtävä puolustaa 
rahanarvoa. Pankkia tulee valvoa valtiovarain
valiokunnan toistuvin julkisin kuulusteluin. 

Kunnat 

Ruotsilla ei toimikunnan käsityksen mukaan 
ole kokonsa tai heterogeenisuutensa vuoksi 
perusteltua tarvetta useampaan kuin kahteen 



edustuksellisen demokratian tasoon: valtioon 
ja kuntiin~· Mielestämme sektoroituneil~a 
elimillä ei myöskään saa olla omaa verotusol
keutta. Maakäräjät tulee lakkauttCla;. 

Lähdemme siitä, että kuntien itsehallinto on 
olennainen osa ruotsalaista demokratiaa. Siksi 
kuntien vastuuta omista päätöksistään pitää 
pikemnrinkin lisätä kuin vähentää. V altion~u
voston päättämästä kuntien veronkorotusklel
losta tuleekin ajan myötä luopua. Kuitenkin 
kuntalaisten suostumus kunnallisveron koro
tuksiin tulee alistaa kunnalliseen kansanäänes
tykseen. Kunnallisveron tasoitusjärjestelmää· 
tulee uudistaa antamalla kunnille selvempiä 
kannusteita· kohentaa talouttaan ja tehostaa 
toimintaansa. 

Valtion ei tule nykyisessä laajuudessa ohjata 
kuntien toimintaa, minkä vuoksi sen.· tulee 
pidättyä asettamasta kunnille· subjektiivisiin 
oikeuksiin· liittyviä velvoitteita~ Kuntien 
lisääntynyt itsehallinto edellyttää kuitenkin 
kunnallisen toiminnan osalta parempaa 
seurantaa ja tarkastusta. Ehdotamme sen vuok
si ·'että valtiontalouden tarkastusviraston vasti-, 
neeksi perustetaan kuntatalouden tarkastus
virasto. 

Etujärjestöt 

Valtion pitää delegoida selvä vastuu erityis
tehtävistä hallintoviranomaisilleen, mutta sitä
vastoin sen ei tule delegoida hallintovallan 
käyttöä koskevaa vastuuta etujärjestöille. 
Niiden ei myösk~än tule olla edustettuina 
päätös- tai tuomiovaltaa käyttävissä julkisissa 
elimissä. Sen vuoksi etujärjestöjen edustaja ei 
saa olla valtion hallintoviranomaisten päät
tävissä elimissä. Työtuomioistuin, asunto
oikeus ja markkinatuomioistuin tulee lakkaut
taa ja ainoastaan juristeista koostuvien 
tuomioistuinten tulee ottaa niiden tuomio
tehtävät. Valtion ei tule avustaa etujärjestöjen 
toimintaa. 

Julkisuusperiaate pitää turvata. Tämä koskee 
erityisesti Ruotsin EY -jäsenyysneuvotteluja. 

Assar Lindbeck ym. 

Tulonjako-ongelmia 

Uudistukset, joita toimikunta on ehdottanut 
talouden vakauden, tehokkuuden ja kasvun 
edistämiseksi, tulevat automaattisesti vaikutta
maan myös tulojen ja varallisuuden jakautumi
seen, tai - yleisemmin sanottuna - elintason 
j aka~tumiseen. 

Tämä ei tarkoita, kuten monet näyttävät 
olettavan, että talouden toimivuuden paranta
niis~n täytyisi välttämättä johtaa suurempiin 
tuloetoihin kokonaisuutena katsoen. Esittä
mistämme konkreettisista ehdotuksista jotkut 
tulevat lisäämään. eriarvoisuutta yhteiskunnas
sa, mutta toiset tulevat vastapainoisesti 
vähentämään sitä. Arvioitaessa uudistusohjel
man tulonjakovaikutuksia on tärkeää, ettei 
rajoituta yhteen esitettyyn uudistukseen kerral
laan, vaan katsotaan kaikkien ehdotettujen 
uudistusten nettovaikutusta yhdessä. Muussa 
tapauksessa voi jokainen yksittäinen yritys 
talouden tehokkuuden lisäämiseksi kariutua, 
koska jokainen toimenpide voidaan saada 
näyttämään epäsuotuisalta jollekin tiet ylle 
kansalaisryhmälle. Tämä voi johtaa siihen, että 
kaikkia kansalaisia, tai ainakin melkein kaikkia 
kansalaisia, estetään hyötymästä joukosta 
tehokkuutta lisääviä uudistuksia. Yksittäiset 
erityisedut voivat nimittäin jokaisessa erilli -
sessä kysymyksessä mennä yleisen edun 
edelle. 

Sellaisten toimenpiteiden, jotka kannustavat 
lisäämään reaali-investointeja, ts. jotka johta
vat korkeampiin odotettavissa oleviin yritys
voittoihin, voidaan olettaa lisäävän tulojen 
hajontaa, vaikkakin pääomatulot ovat hyvin 
pieni osa kansantulosta, ja huomattava osa 
pääomatuloista menee erilaisille instituutioille, 
kuten vakuutusyhtiöille. Koulutuksen ja 
ammatillisen lisäkoulutuksen kasvavan tuoton 
voidaan myös odottaa lisäävän tuloeroja 
yhteiskunnassa. Mutta ehkä voidaan korostaa 
sitä, että pätevyydestä ja tuotannollisista 
panostuksista johtuvia tuloeroja siedetään ja 
suorastaan arvostetaankin enemmän kuin niitä 
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eroja, jotka syntyvät.tulojen uudelleen jakami
sesta eivätkä ole tuotannosta lähtöisin - kuten 
inflaatiosta hyötyminen ja verotus- ja tulonsiir-
tojärjestelmien aukot. . 

Työttömyysetuuksien ja työllistämistoimiin 
liittyvien etuuksien alentaminen on erityisen 
arka toimenpide tulonj aon näkökulmasta. On 
aivan kohtuullista korostaa sitä, että on epäoi
keudenmukaista sallia työttömien auttamiseksi 
toimenpiteitä, jotka maksatetaan toisilla työttö
millä, jotka aikaisemmin ovat saaneet 
korkeampia työttömyyskorvauksia. Me olem
me osoittaneet suurta ymmärtämystä tätä' 
näkökohtaa kohtaan. On kohtuullista, että 
työssäolevat ottavat kannettavakseen suurem
man osan tämän päivän suuren työttömyyden 
aiheuttamasta taakasta. Mutta meidän käsityk
semme mukaan kotitalouksien marginaalivero
jen korottaminen ei ole luonnollinen tapa 
hoitaa asiaa, kuten jotkut ovat ehdottaneet, 
vaan sen sijaan työssäolevien tulisi kattaa 
työttömyysvakuutuksen alijäämä korotetuilla 
vakuutusmaksuilla. Sen vuoksi me ehdotam
me, että yritysten työttömyysvakuutusmaksuja 
korotetaan noin 1,5 prosentilla ja palkansaa
jien vakuutusmaksua nostetaan 2500 kruunua 
työllistä kohti. 

Ehkä tärkein tulonjakopoliittinen kysymys 
tänä päivänä ovat erot työssäolevien ja työttö
mien kesken. Meidän toimenpide-ehdo
tuksemme työttömyyden. vähentämiseksi ovat 
sen tähden tärkeitä myös pyrittäessä parem
paan tulonjakoon. 

On helppoa antaa esimerkkejä tämän raportin 
uudistusehdotuksista, jotka toteutuessaan 
todennäköisesti säilyttäisivät yhteiskunnan 
tuloerot kutakuinkin muuttumattomina tai 
vähentäisivät niitä. Me olemme esimerkiksi 
muistuttaneet siitä tunnetusta ajatuksesta, että 
eräs tapa lisätä kilpailua palvelutuotannossa on 
jakaa ostokuponkeja kansalaisille, jotka voisi
vat käyttää niitä maksuvälineenä vapaasti riip
pumatta siitä, kuka palvelut tuottaa. Tällaisten 
uudistusten avulla on mahdollista lisätä valin
nan vapautta myös huonommin toimeentulevil
le kansalaisille. Ehdotuksilla, joiden 
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tarkoituksena on lisätä yksityisten markkinoi
den tehokkuutta, on ilmeisiä tulonjakovaiku
tuksia; säännönmukaisesti nämä kuitenkin 
suosivat kuluttajia ja veronmaksajia. 

Säännöstelyn purkaminen heikentää niiden 
tuottajien asemaa, jotka ovat voineet toimia 
markkinoilla ilman kilpailua; vapauttamisen 
hyödyt tulevat kuluttajille halvempien hintojen 
ja, paremman saatavuuden muodossa. Ovatko 
nämä. jakautumavaikutukset positiivisia vai 
negatiivisia tasa-arvon näkökulmasta, riippuu 
itse asiassa kuhunkin yksittäiseen tapaukseen 
liittyvistä olosuhteista ja - luonnollisesti myös 
arvostuksista. Normaalisti kuitenkin uudel
leenjakoa kuluttajien ja veronmaksajien eduksi 
on totuttu pitämään tulonjaon näkökulmasta 
suotavana. 

Ratkaisumalli yksittäisiin tulonjakopoliitti
siin komplikaatioihin on toteuttaa u~eita tehok
kuutta parantavia uudistuksia samanaikaisesti. 
Tässä tapauksessa tulee nimittäin vaikeaksi 
puhua voittajista ja häviäjistä lyhytjänteisessä 
tulonjakopoliittisessa mielessä. Tämä on juuri 
se strategia, jota hyödynnettiin vuoden 1991 
verouudistuksessa. Me tarkoitamme sitä, että 
vastaavanlaista strategiaa tulee käyttää myös 
tulevissa uudistuksissa, sekä silloin kun 
kyseessä on julkisten menojen rajoittaminen 
että sosiaalivakuutuksen uudistaminen. 

Valopilkkuja 

Kaikesta huolimatta sanomamme on optimisti
nen. Kriisi on ratkaistavissa edellyttäen, että 
olemme valmiit arvioimaan uudelleen vanhat 
toimintatapamme, jotka soveltuivat ehkä edel
lisiin aikakausiin mutta jotka nykyään ovat 
itseasiassa osa kriisiä. Syyllisten etsiminen ei 
auta. Kriisi ei pääsääntöisesti riipu siitä, että 
yksittäiset henkilöt ovat politiikassa, työmark
kinoilla' elinkeinoelämässä tai rahoitussekto
rilla toimineet taitamattomasti, vaikka tätäkin 
on luonnollisesti tapahtunut. Eräät järjestelmän 
perusteissa olevat puutteet, so. instituutiot ja 
noudatetut pelisäännöt, ovat johtaneet meidät 



harhaan. Tämän johdosta tarvitaan sekä lyhyen 
aikavälin taloudellisia toimenpiteitä että myös 
pitkävaikutteisia taloudellisia ja poliittisia 
toimintajärjestelttrlä koskevia uudistuksia. 

Jo tämän hetkisessä· taloudellisessa tilanteessa 
on näkyvissä valopilkkuja. Ongelmiemme 
tiedostaminen on lisääntynyt huomattavasti 
parin viime vuoden aikana. Sitäpaitsi ,eräissä 
pitkällä aikavälillä vaikuttavissa tärkeissä teki
jöissä on tapahtunut muutos, jonka voidaan 
odottaa myötävaikuttavan sekä tehokkuuden 
lisääntymiseen että taloudelliseen kasvuun. 
Useilla sektoreilla on käynnistetty toimenpi~ 
teitä säätelyn purkamiseksi - esimerkiksi 
maatalouden, rakennustoiminnan, kotimaan 
lentoliikenteen ja rautateiden osalta - tosin 
tämän suuntaista kehitystä ei tuskin lainkaan 
ole tapahtunut asunto- ja työmarkkinoilla. 
Prosessi lähti liikkeelle 1980-luvun puolivä
lissä rahoitusmarkkinoiden sääntelyn purkami
sen myötä, vaikkakin sen ajoittaminen epäon
nistui sekä verouudistukseen että valuut
tasäännöstelyn lakkauttamiseen nähden. ETA
sopimus ja uusi kilpailulainsäädäntö tulevat 
entisestään lisäämään kilpailua hyödyke
markkinoilla. 

Toinen valopilkku Ruotsin taloudessa on se, 
että useita julkisia menoja koskevia rakenteel
lisia uudistuksia on aloitettu. Esimerkkinä on 
kokeilu, jolla pyritään uudistamaan palveluita 
ja lisäämään kilpailua aiemmin kunnallisena 
monopolina olleeseen palvelutuotantoon. 
Sosiaalivakuutuksen piirissä on edistetty työn
tekoa ja säästämistä lisääviä kannustimia ja 
samalla vähennetty kiusausta järjestelmien 
väärinkäyttöön lisäämällä omakohtaista vastuu
ta karenssipäivien ja matalamman etuuksien 
tason muodossa. On myös ryhdytty toimenpi
teisiin julkisen sektorin rahoitusvajeen supista
miseksi pidemmällä aikavälillä, vaikka tavoit
teen saavuttaminen viivästyykin suhdannetaan
tuman ja pankeille suoritettavien pääomansiir
tojen seurauksena. Ruotsilla on myös vuoden 
1991 verouudistuksen tuloksena aiempaa 
tehokkaampi verojärjestelmä mitoitettuna ny
kyiseen valtion korkeaan menotasoon. 

Assar Lindbeckym. 

Valtiovalta on näin ollen puuttunut kahteen 
Ruotsin vakavimpaan kannustinongelmaan -
sosiaalivakuutuksien omavastuiden puuttumi
seen ja suuriin verokiiloihin. Hiljattain on 
myös parannettu pienten ja keskisuurten 
yritysten verotusehtoja. Aivan yleisesti 
voidaan todeta, että yritysten taloudellinen, 
yhteiskunnallinen ja poliittinen toimintaympä ... 
ristö on kohentunut huomattavasti viime vuosi
na .. Useiden yrityskyselyjen tulokset ovat 
vahvistaneet tämän. Samanaikaisesti matala
suhdanne on pakottanut elinkeinoelämän 
laajoihin rationalisointitoimiin. 

Yleinen loppupäätelmä on, että edellytykset 
Ruotsissa parin viime vuosikymmenen aj an 
jatkuneen alhaisen tuottavuuden kehityksen 
murtamiseksi ovat parantuneet, ja että vähitel
len saadaan aikaan·· nopeampi tuottavuuden 
kasvu. On kuitenkin tärkeää,että Ruotsin 
talouden saneeraus ja uudistaminen jatkuu sekä 
markkinoiden että julkisen sektorin osalta. 

Yksi valopilkku arjen harmaudessa on se, 
että inflaatio on hidastunut voimakkaasti. 
Inflaatiovauhdin hidastuminen on . kuitenkin 
lyhyellä aikavälillä vahvistanut eräitä tärkeitä 
akuutin taloudellisen kriisin osatekijöitä, 
koska taloudessa toimijoiden käyttäytyminen 
perustui aikaisemmin korkeille inflaatio
odotuksille. Erityisesti tämä koskee työmark
kinoiden osapuolia sekä kiinteistö- ja finanssi
markkinoilla toimivia sijoittajia. 

Eräs tärkeä valopilkku lyhyellä aikavälillä on 
kustannuskriisin laukaiseminen kruunun 
arvonlaskun myötä siirryttäessä kelluviin 
valuuttakursseihin. Ruotsin talouden avoimella 
sektorilla on siksi hyvät edellytykset lisätä 
kapasiteetin käyttöastetta ja myös työlli
syyttä~ Myös vähitellen kasvavaa tietämystä 
siitä, miten talouspolitiikka toimii kelluvan 
valuuttakurssin oloissa, voidaan pitää 
merkittävänä tekijänä. Samoin pitää toivoa, 
että valuuttamarkkinoilla toimivat yksityiset 
henkilöt ja instituutiot oppivat vähitellen 
toimimaan säätelemättömillä valuuttamarkki
noilla ja käsittelemään kelluvia valuutta
kursseja. 
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Julkisten menojen aleneminen on pitkällä 
aikavälillä tärkeätä, mutta tämä ei saa syventää 
matalasuhdannetta ja heikentää työllisyyttä. 
Olemme korostaneet, kuinka tärkeää on, että 
toimenpiteiden ajoittamista lykätään eteenpäin 
tai tehdään täydentäviä veronalennuksia. 
Akuuttia työttömyyskriisiä voidaan myös 
lieventää lisäämällä' julkisten menojen työl
listämisvaikutuksia ja sen lisäksi ohjaamalla 
yksityisiä säästöjä tavaroiden ja palveluiden 
kysyntään kuten esimerkiksi investointeihin, 
rakennusten korj auksiin ja uustuotantoon. . 

Teemme toimenpide-ehdotuksia, jotka lisää
vät Ruotsin keskuspankin pitkän aikavälin 
inflaationvastaisten toimenpiteiden uskotta
vuutta. Tämä lisää Ruotsin keskuspankin 
mahdollisuutta jatkaa lyhyiden korkojen alen
tamista. Uskottavuuden kohentamiseen ei riitä 
budjettialijäämän poistamisstrategia vaan tarvi
taan myös institutionaalisia uudistuksia, jotka 
muuttavat hallituksen ja valtiopäivien työmuo
toj a sekä Ruotsin keskuspankin asemaa. 
Tärkein toimenpide finanssimarkkinoilla on 
pankkikriisin ratkaisu sellaisella tavalla, että 
luotonantoa koskevat rajoitukset ja korkeat 
korkomarginaalit eivät edelleen pahenna mata
lasuhdannetta ja jarruta tulevaa suhdan
nenousua. 

Toiveemmme on, että ruotsalainen demokra
tia onnistuu aikaansaamaan sellaiset instituu
tioita koskev~t pelisääntömuutokset, joita 
tarvitaan menestyksellisen talouspolitiikan 
hoitamiseen. Talouspolitiikkaa ja poliittisia 
instituutioita koskevat muutosehdotuksemme 
tulee nähdä tätä toimintaa vasten. 

Talouskomitean ehdotukset 

Luku 2. Vakaus 

Pitkän ajan vakauttamispolitiikka 

1. Kruunun on annettava kellua niin kauan 
kuin kestää sopeutuminen EY:n valuutta-
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unioniin.Toimikunta katsoo, että yksioikoinen 
kiinteän valuuttakurssin politiikka ei ole 
suositeltavaa. 

2. KeskuspankiIla on oltava pitkän ajan 
hintojen vakauttamistavoite, suurempi itsenäi
syys mutta myös suurempi vastuu valtio
päiville~ 

3. Julkisen sektorin' velkaantuminen suhtees
sa BKT:hen on vakaannutettava; ,valtionvelka 
on järjestettävä uudestaan vaihtamalla lainoja 
pitkäaikaisiin ,indeksilainoihin ja ulkomaisiin 
valuuttalainoihin. Jotta tämä ohjelma olisi 
uskottava, tarvitaan talouden toimintaa edistä
viä institutionaalisia muutoksia. 

4. Finanssipolitiikan avulla on pyrittävä 
tasaamaan huomattavia suhdannevaihteluita. 

5. Työmarkkinalainsäädäntö on liberalisoita
va ja työmarkkinapoliitisiin toimenpiteisiin 
liittyviä korvaustasoja on laskettava jousta
vampien työmarkkinoiden ·luomiseksi. Ne 
edistävät toimialoittaista ja alueellista rakenne
muutosta ja nopeata työllisyyden kasvua 
korkeasuhdanteen aikana. 

6. Valtion tulee etääntyä keskitetyistä tulopo
liittisista ratkaisuista ja hajauttaa omat 
palkkaneuvottelunsa. 

7. Matalan inflaation edellytysten parantami
seksi työmarkkinaosapuolten tulisi rajoittaa 
palkkaneuvottelut yhdelle neuvottelutasolle, 
vaikka muista työehdoista voidaan tietysti 
neuvotella korkeammalla tasolla. 

Lyhyen ajan vakauttamispolitiikka 

8. Lyhyen ajan raha- ja finanssipolitiikan 
toimintavapautta on lisättävä parantamalla 
pitkän aj an talouspolitiikan uskottavuutta. 
Valtiopäivien on pikimmiten tehtävä ne insti
tutionaaliset muutokset, jotka koskevat 
valtiopäiviä ja budjettiprosessia. 

9. Nyt on tehtävä päätös konkreettisesta 
ohjelmasta, joka vakauttaa julkisen sektorin 
velan suhteessa BKT:hen viidessä vuodessa 
tietyin säästöin vuonna 1994 ja suuremmin 
säästöin vuosina 1995 -1997. Suotuisilla edel
lytyksillä budjetin tasapainon parantuminen 



vuosittain 60-70 miljardilla kruunulla jo tehty
jen päätösten ja esitysten lisäksi johtaa siihen, 
että nettovelka vakiintut:t 40-45 prosenttiin 
BKT:sta ennen vuosisadan vaihdetta. 
Vähemmän suotuisilla edellytyksillä tarvitaan 
vielä 30 miljardin kruunun lisäsäästöt, ja 
vakiintuminen tapahtuu 50 prosentin tasolla. 
EY:hyn liittyminen vaatii vielä lisää budjetin 
vahvistamista. . 

10. Keskuspankin tulee jatkaa lyhyiden 
korkojen alentamista niin kauan kuin kruunun 
kurssissa tai pitkissä koroissa ei tapahdu 
mitään uutta dramaattista muutosta. 

11. Koska pankkien korkeat lainakorot ovat 
tänään suurempi ongelma kuin rahamarkkina
korot, täytyy rahoituskriisi ratkaista pian ja 
sellaisella tavalla, että pankit voivat tyydyttää 
lisääntyneen lainakysynnän ja alentaa korko
marginaaliaan. Uusemissiot ovat paras keino 
yksityisten pankkien tapauksessa. 

12. Jos valtio tulee tilapäisesti yksityisen 
pankin omistajaksi, on· pankki jaettava nopeas
ti hyvään ja huonoon osaan, ja hyvä osa on 
myytävä nopeasti (mieluimmin puolen vuoden 
tai vuoden aikana). Aikaisemmat omistajat 
saavat tällöin tyytyä siihen, että vanhat osak
keet tulevat käytännöllisesti katsoen arvotto
miksi. 

13. Pankkisektorille on yritettävä nopeasti 
saada kilpailua, mielellään ulkomaista, jotta 
korot saadaan alenemaan. 

14. Määräaikaisia työ suhteita koskevia lakej a 
on liberalisoitava, ainakin tilapäisesti, jotta 
suhdannekäänteen tullessa työllisyyden laaje
neminen helpottuu. 

15. Työllistämismenojen käyttöä on tehtävä 
joustavammaksi alentamalla ohjelmien kor
vaustasoa ja muuttamalla painopistettä kalliista 
ohjelmista halpoihin, jotta useampi työtön 
pääsisi niistä hyötymään. 

16. Yritysten ja niiden, joilla on työtä, on 
kannettava korkean työttömyyden kasvattamat 
kustannukset korkeammilla työnantaja... ja 
työntekijämaksuilla. 

17. Yksityisille työvoimavaltaisille inves
toinneille, kuten yksityisten kiinteistöjen 
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korjaus-, muutos- ja laajennustöille, on annet
tava ajallisesti rajoitettuja verovähennyksiä. 
Julkisia korjaus~, muutos- ja·laajennustöitä on 
varhennettava. 

18. Infrastruktuuri-investoinneissa on käytet
tävä kaksi- tai kolmivuorotyötä yksivuorotyön 
sijasta, jotta työllisyysvaikutus kasvaisi ja 
projektin pääomakustannukset alenisivat. 

19. Jos yksityinen kulutus tai investoinnit 
jäävät paljon pienemmiksi kuin on ennustettu, 
tulee valtiopäivien alentaa arvonlisäveroa tai 
myöntää investoinneille tilapäinen yleinen 
verovähennys. 

Luku 3. Tehokkuus 

Kilpailupolitiikka 

20. Taataan yrityksen perustamis~ ja elinkei
novapaus. poistamalla· jäljellä olevat julkisen 
vallan niille asettamat esteet. 

21. Aikaistetaan ETA-sopimuksessa olevia 
kilpailua edistäviä toimia, kuten uutta tarken
nettua julkisia hankintoja koskevaa lakia. 

22. Euroopan Yhteisöön sopeutumista sil
mällä pitäen ei toteuteta toimenpiteitä, jotka 
estävät kilpailua tai aiheuttavat yhteiskunnalle 
muita kustannuksia; esimerkiksi ei oteta uudel
leen käyttöön maatalouden ja elintarviketeolli -
suuden vientitukia. 

23. Vapautetaan asunto- ja rakennusmarkki -
nat lopettamalla vuokrasäännöstely ja osia 
rakentamissääntelystä. 

24. Tarkennetaan julkisen "suuntalinjan" 
muodossa, kuinka uutta kilpailulakia sovelle
taan ennustettavuuden parantamiseksi ja 
estetään se, että osapuolten intressit ohj aisivat 
lain soveltamista. 

25. Sopeutetaan säännöstelyn purkamisvauhti 
siten, ettei matalasuhdanne syvene, mutta 
päätetään jo nyt toteuttaa rakenneuudistuksia 
muutaman vuoden kuluessa. 

26. Annetaan kilpailuvirastolle laajemmat 
valtuudet ja lisätään sen kykyä valvoa kilpailu
tilannetta koko taloudessa. 
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27. Annetaan Eduskunnan ottaa säännökset jotka sijoittaisivat ainoastaan valtion joukko
uudelleen käsiteltäväksi· säännöllisin väliajoin velkakirjoihin, mutta joka tarjoaisi kaikki 
ja vaaditaan tällöin, että säännösten vaikutuk- talletustilit mukaanlukien shekkitilit. 
set sekä tehokkuuteen että tulonjakoon osoite- 36. Helpotetaan eri tavoin rahoitusmarkki
taan selkeästi ja yksiselitteisesti siten, että noiden monipuolistumista esimerkiksi myy
kuluttajat ja veronmaksajat näkevät niiden mällä valtion haltuunsa ottamia pankkeja (tai 
todelliset kustannukset. osia niistä) uusille, ruotsalaisille tai ulkomaa-

Työmarkkinat 

28. Liberalisoidaan tai poistetaan vuoro
tyQsäännökset siten, että työvoiman tehokas 
käyttö helpottuu. Jos päädytään muuttamaan 
säännöksiä mieluummin kuin poistamaan niitä, 
voidaan yrityksille antaa tietty liikkumavara, 
minkä sisällä ne voivat olla noudattamatta 
vuorotyö säännöksiä. 

29 . Yritysten pitää vastata merkittävästä 
osasta varhaiseläkkeistä aiheutuvista kustan
nuksista, jotta houkutus vierittää kustannukset 
vähän tuottavasta· työvoimasta veronmaksajille 
pienenisi. 

30. Poistetaan ammattiyhdistysten veto
oikeus urakkasopimuksissa. 

31. Poistetaan oikeus saartaa sellainen yritys, 
jossa on järjestäytymätöntä työvoimaa ja joka 
ei ole osallisena työtaistelussa sikäli, kuin 
työntekijät itse eivät tätä vaadi. 

32. Sopimusrikkomus työmarkkinoilla tulee 
saattaa samanarvoiseksi muiden sopimusrikko
musten kanssa. I 

Rahoitusmarkkinat 

33. Noudatetaan suurempaa v.arovaisuutta 
luotto- ja pääomamarkkinoiden säännöstelyn 
muutoksissa kuin tehtiin 1980-luvun sään
nöstelyn purkamisen yhteydessä. 

34. Jaetaan työeläke (AP) -rahasto useam
paan itsenäiseen yksikköön obligaatiomarkki
noiden toimivuuden parantamiseksi. 

35. Voi olla hyödyllistä harkita ajatusta, että 
taataan maksujärjestelmä ilman, että taattaisiin 
lainananto. Ajateltavissa oleva vaihtoehto olisi 
niin sanotut "kapea-alaiset" pankit, joihin 
tehdyt tall~tukset olisivat valtion takaamia ja 
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laisille omistajille, ja välttämällä kohtelemasta 
yksityisiä osakkeenomistajia huonommin kuin 
institutionaalisia sijoittajia. 

37. Annetaan enemmän liikkumavaraa yksi
. tyisille sosiaaliturvavakuutuksille, mikä voisi 

laajentaa osakemarkkinoita. 

Verot 

38. Vuoden 1991 verouudistus pidetään 
voimassa luopumalla marginaalivero asteiden 
korotuksesta; uusien epäneutraalisuuksien 
luomista vältetään. 

39. Pääomaverotus tehdään reaalituloperus
teiseksi, niin että verokannat eivät riipu 
infaatiosta. 

40 . Yritysten voittojen kaksinkertaisesta 
verotuksesta luovutaan poistamalla jaettuihin 
osinkoihin kohdistuva vero. Verotulojen 
vähentyminen korvataan luopumalla yhtiövero
kannan laskemisesta 30:stä 25 prosenttiin. 

41. Verojärjestelmää muutetaan niin, että 
osakkeiden omistaminen ei ole yhteisöille 
edullisempaa kuin ,yksityishenkilöille; siten 
nykyinen pieniin yrityksiin sijoitetun oman 
pääoman syrjintä vähenisi. 

42. Verot pitää tehdä niin läpinäkyviksi kuin 
mahdollista; niitä pitää kutsua veroiksi eikä 
maksuiksi; bruttopalkoista, mukaan lukien 
työnantajamaksut, pitää aina esittää laskelma 
palkanmaksun yhteydessä. 

43. Taistelua talousrikollisuutta vastaan te
hostetaan, niin että kasvava osuus maksettavik
si määrätyistä veroista todella maksetaan. 

Sosiaali vakuutus etuudet 

44. Sosiaalivakuutusetuudet siirretään valtion 
talousarvion ja mahdollisesti myös julkisen 



sektorin ulkopuolelle, mutta vasta kun järjes
telmät on uudistettu. 

45. Suosittelemme kaikille yhtäsuuren 
vakiomääräisen pakollisen perqsturvan ja 
tuloista riippuvaisen peiusturvan yhdistelmää. 
Suhteet voivat vaihdella vakulltuslajin mukaan. 

46. Jos valitaan tulojen mukaan kasvava 
perusturva, järjestelmän on toimittava vakuu
tusperiaatteella, ainakin sairausvakuutuksen ja 
vanhuuseläkkeiden osalta. Lienee kohtuullista, 
että valtio, yritykset ja palkansaajat maksavat 
kukin kolmasosan työttömyysturvasta. 

47. Tapaturmavakuutuksen maksut saatetaan . 
vastaamaan yritysten vahinkoriskiä. 

48. Lakisääteisten etuuksien ja maksujen 
enimmäismääriä ei pidä säätää niin korkeiksi, 
että suuret. väestöryhmät eivät ole kiinnostu
neita itse hankkimaan merkittävää tulovakuu~ 
tussuojaa näiden järjestelmien ulkopuolelta. 
Tämä johtanee vakuutusmaksurahastointiin ja 
merkittävään yksityiseen säästämiseen. 

49. On. asetettava lakisääteinen raja myös 
pakollisten ja vapaaehtoisten vakuutusetuuk
sien yhteenlasketulle määrälle, mukaan lukien 
ryhmävakuutukset, jotta estetään "ylivakuutta
misen" ja väärinkäytön tukeminen julkisella 
järjestelmällä. 

50. Etuuksien taso eri järjestelmissä yhden
mukaistetaan mahdollisimman pitkälle niin, 
että järjestelmästä toiseen siirtyminen ei vaiku

. ta etuuden suuruuteen. 
51. On huolehdittava siitä, että vakuutusten 

tarjoajat eivät aiheuta esimerkiksi veronmak
sajille, kustannuksia pyrkimällä eroon kalliiksi 
käyvistä vakuutuksenottajista; sen takia heidän 
on vastattava osasta kustannuksia. 

52. Sairausvakuutuksesta, tapaturmavakuu
tuksesta ja varhaiseläkkeistä on luotava yksi 
järjestelmä, josta kustannusvastuu on kotita
louksilla ja yrityksillä. 

53. Julkisen sektorin järjestelmästä ei pidä 
siirtyä työmarkkinaosapuolten ylläpitämään 
pakolliseen järjestelmään, ts. korporatiiviseen 
järjestelmään. 

54. Rahastoivissa järjestelmissä tulee eläk
keensaajien varat pitää erillään sekä julkisen 
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sektorin että yritysten rahoituksesta. Tämä 
edellyttää valvontaa. 

55. Uuden järjestelmän käyttöönoton aikana 
on huolehdittava siitä, että useat sosiaalivakuu
tuksen lajit, ennen kaikkea vanhuus- ja varhai
seläke, perustuvat pitkän aikavälin sopimuk
siin' joita ei voida yhtäkkiämuu~taa. 

56. Niistä järjestelmien osista, jotka eivät ole 
aitoa riskivakuutusta (kuten vanhempainraha), 
on tehtävä puhtaita avustusjärjestelmiä ja 
pidettävä ne valtion talousarviossa. 

Julkinen toiminta 

57. Valtion ei pidä ohjata kuntien palvelutar
jontaa enempää kuin on ehdottoman välttä
mätöntä. 

58. Valtion määrittelemät sosiaaliset oikeu
det, jotka kunnat velvoitetaan toteuttamaan, on 
rajoitettava perustarpeisiin. 

59. Kuntien valtionavut on uudistettava niin, 
että kunnille luodaan kiihokkeet vahvistaa 
veropohjaa. 

60. Julkisen sektorin uudistustoiminnan tulee 
perustua pienessä mittakaavassa (paikallistasol
la) tehtyihin kokeiluihin. 

61. Kaikki julkinen tuotanto, joka ei ole 
viranomaistoimintaa, tulee jollakin aikavälillä 
tehdä kilpailunalaiseksi ja asettaa kilpailuvira
nomaisen, kilpailuviraston, normaalin valvon
nan alaiseksi. Markkinoille tulon esteet pitää 
poistaa ja tuottajien välisen kilpailun pitää olla 
kaikille yhtäläistä. 

62. Kunnalliselle toiminnalle on asetettava 
tehokkaan seurannan ja valvonnan vaatimus ja . 
perustettava Valtiontalouden tarkastusvirastoa 
vastaava elin, Kunnallistalouden tarkastusvi
rasto, kuntia varten. Kunnille on asetettava 
yhtenäinen ja tarkoituksenmukainen tilinpito
vaatimus, jotta on mahdollista valvoa kustan
nuksia ja selvittää, missä määrin asetetut 
tavoitteet saavutetaan. 

63. Luonnollisia monopoleja ei pidä yksi
tyistää selvittämättä mahdollisuuksia niiden 
valvontaan (koskee ennen kaikkea infra
struktuuria) . 
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64. Pakollisen kansanäänestyksen käyttöö
nottoa kunnallisveron nostamispäätöksissä on 
harkittava. 

Julkisen talouden tasapaino 

65. Talousarvion tasapainottamistarve val
tionvelan vakauttamiseksi 4 - 5 vuodessa on 
hoidettava pääasiassa leikkaamalla julkisia 
menoja. 

66. Säästöjä ei pidä kohdistaa tasaisesti kaik
kiin julkisiin menoihin, vaan niiden pitää 
perustua julkisen vallan tehtävien priori~ 

sointiin. 
67. Jos julkinen kulutus pysyy reaalisesti 

ennallaan, käyttäjämakslljen tuotot kasvavat 20 
miljardia kruunua ja verojen perintää tehoste
taan, ei ole välttämätöntä vähentää tulonsiirto
ja. Jos julkisen kulutuksen osuus BKT:sta 
pysyy ennallaan, täytyy tulonsiirtoja sen sijaan 
vähentää 40 miljardia kruunua sen lisäksi, mitä 
on jo päätetty tai ilmoitettu. Jos käyttäjämak
sutuottojen ei sallita kasvaa, tarvitaan sekä 
reaalisesti ennallaan pysyvää julkista kulutusta 
ja tulonsiirtojen huomattavaa vähenemistä. 
Heikon talouskasvun ja jatkuvan korkean 
työttömyyden oloissa tarvitaan noin 30 miljar
din talousarvion lisäsäästöt. 

68. Jos säästöjä ei toteuteta, valtionvelkaa ei 
saada vakautetuksi ennen vuosisadan vaihdetta 
ilman merkittäviä veronkorotuksia. 

69. Ne, jotka tämänhetkisessä tilanteessa 
kannattavat menojen kasvattamista jollakin 
alueella, tulee velvoittaa esittämään menojen 
vähennyksiä toisilla alueilla. 

Luku 4. Kasvu 

Infrastruktuuri 

70. Korkean työttömyyden takia on perustel
tua aikaistaa infrastruktuuri -investointej a. 
Pitemmällä aikavälillä ei kuitenkaan ole aihetta 
nostaa jo päätettyä investointien tasoa; me 
emme ole löytäneet merkkejä perinteisessä 
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infrastruktuurissa (tiet, rautatiet, satamat, 
televerkko jne.) olevista vakavista puutteista. 

71. On tärkeätä huolehtia uudenlaisen 
infrastruktuurin laajentamisesta, erityisesti 
tietoteknologian osalta. 

72. Infrastruktuuri-investointeja koskevaan 
päätöksentekoprosessiin voidaan soveliaiden 
kiihokkeiden avulla vaikuttaa niin, että siinä 
otetaan nykyistä suuremmassa maarm 
huomioon vaatimus mahdollisimman korkeasta 
kansantaloudellisesta tuotosta. 

Koulutusinvestoinnit 

73. Palkkaerot ovat tärkeä kiihoke inhimilli
seen pääomaan kohdistuviin, tuottaviin inves
tointeihin. 

74. Ammattitaitoisia työntekijöitä tulee 
suosia palkkojen määräytymisessä. 

75. Kansantaloudelliset perusteet puoltavat 
koulutuksen subventointia. On kuitenkin tär
keää, että valtio mitoittaa koulutusjärjestelmä 
siten, että subventiot eivät kohdistu vain sellai
seen koulutukseen, jossa sisäänpääsy on 
rajoitettu. 

76. Ydinaineiden, kuten ruotsin, vieraiden 
kielien ja matematiikan, kouluopetukselle on 
asetettava tiukemmat vaatimukset. Näissä 
aineissa saavutetut taidot ovat tärkeitä riippu
matta siitä, mitä oppilas tulee myöhemmässä 
elämässään tekemään. 

77. Kustannustasoa on laskettava koululai
toksessa mm. palaamalla aikaisempaan, 
nykyistä suurempaan luokkakokoon. 

78. Samalla on vuosittaisten koulupäivien ja 
-tuntien määrää lisättävä siten, että perinteisiä 
taitoaineita voidaan priorisoida ilman, että 
humanistista, esteettistä ja fyysistä kasvatusta 
vähennetään. Kotitehtäville on asetettava suu
rempi paino. 

79. Jos kouluille on osoitettava lisäresursse
ja, on vastaavia vähennyksiä tehtävä ensisijai
sesti. muista lapsiin kohdistuvista määrärahois
ta esim. lasten päivähoito tai lapsilisistä, mikä 
merkitsee lapsiin kohdistuvan tuen siirtämistä 
myöhemmäksi. 



80. Opettajien ammattitaitoon· on panostetta
va lisäkoulutuksella. Myös suurempia palkkae
roja voidaan käyttää kannustimina. 

81. Todistuksille tulee antaa enemmän 
painoa korkeakoulutuksen sisäänotossa~ 

82. Vanha yritysten sisällä toimiva ammatti
koulujärjestelmä on otettava uudestaan käyt
töön, mielellään oppisopimusjärjestelmän 
muodossa, siten että kouluissa annettu teoreet
tinen koulutus ja käytännön työpaikkakoulu
tus vuorottelevat. 

Teknologinen kehittäminen ja teknologian 
. leviäminen 

83 . Valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
tuki on oltava yleistä, ei valikoivaa. 

84. Valtion vastuun teknologian edistämi
sestä täytyy tulevaisuudessakin koskea ensisi
jaisesti koulutusta ja tutkimustoimintaa. 

85. Jotta voitaisiin välttää riski perusteknolo
giaan kohdennettujen resurssien alimitoituk
sesta, on valtion tuettava teknologian kehitystä 
tälläisillä aloilla. 

86. Mikäli tutkimuslaitoksia perustetaan 
tekemään tutkimusta ja kehitystyötä, tulisi 
niillä olla pieni vakituinen henkilöstö ja 
muutoin niiden tulisi käyttää muualta "lainat
tua" henkilöstöä. 

Yleiset yritysymp~ristöön vaikuttavat tekijät 

87. Valtion toimenpiteet taloudellisen kasvun 
edistämisesksi ovat periaatteessa samoja, joilla 
edistetään koko kansantalouden tehokkuutta: 
yritysten ja kotitalouksien yleisen taloudel
lisen, sosiaalisen ja poliittisen toimintaympä
ristön parantaminen, pikemminkin kuin puut
tuminen yksittäiseen toimialaan tai yksittäisen 
yrityksen toimintaaan. 

88. Koska vallitsee suuri epävarmuus siitä, 
mikä vaikutus eri tekijöillä on taloudelliseen 
kasvuun, tulisi valtiovallan yritettävä vaikuttaa 
laaj a-alaisesti. 
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Perintö 

89. Jotta voidaan selvittää siirtääkö jokin 
sukupolvi kustannuksia tuleville sukupolville 
ehdotamme, että kehitetään sukupolvitilinpito, 
joka mahdollisimman kattavasti pitää sisällään 
kaikki varat ja velat, joita siirrellään sukupol
vien välillä. 

90. ·Poistaaksemme yritysten ja kotitalouk
sien aiheuttamat ympäristöongelmat suositte
lemme perinteisen kansantaloustieteen 
käytännön mukaisesti, että valtiovalta käyttää 
veroja ja subventioita pääinstrumenttina 
mieluummin kuin säännöstelyä. Hyvänä 
esimerkkinä voidaan mainita ympäristöverot. 

91. Suosittelemme ympäristövelan laskemista 
rutiininomaisesti osana budjetointimenettelyä 
täydennyksenä perinteiselle kansantalouden 
tilinpidolle (ei kuitenkaan sitä korvaten) . 

Luku 5. Demokratia 

Valtio 

92. Parlamentarismin periaatteita on selkey
tettävä. Hallituksen asemaa on vahvistettava. 
On otetta~akäytäntöön rakentava epäluotta
musäänestys: hallitus istuu kunnes uusi hallitus 
voidaan muodostaa. 

93. Pääministerin kanslian ja valtiovarainmi
nisteriön valmistelut yötä on vahvistettava. 
Ammattiministeriöiden määrää on pienen
nettävä. 

94. Ministeriöiden johtoa on vahvistettava. 
Jokaisessa ministeriössä tulee olla yksi epäpo
liittinen johtava virkamies poliittisesti valitun 
valtio sihteerin rinnalla. 

95. Valtiopäivien työtä on suunnattava yksi
tyiskohtaisista laaja-alaisten asioiden käsitte
lyyn. 

96. Parlamentin valvontavaltaa on vahvistet
tava lisäämällä resurssej a tarkastustoimintaan 
ja toiminnan arviointiin. 
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97. Valtiopäivien valiokuntien lukumäärää 
on vähennettävä ja vahvistettava valtiovarain
valiokunnan asemaa. 

98. Eturyhmien vaikutusta valtiopäivien val
mistelutyössä ja päättävissä elimissä on 'neutra
lisoitava . tiukentamalla jääviyssääntöjä. On 
annettava valiokunnille laajemmat vastuu
alueet. 

99. Valtiopäiväedustajien vaalikautta on 
pidennettävä neljään mieluiten viiteen vuoteen. 

100. Valtiopäiväedustajien lukumäärää on 
vähennettävä, esimerkiksi puoleen. 

101. Budjetinvalmistelua ministeriöissä on 
kiristettävä .. Hallituksen tulee budjettiprosessin 
ensivaiheessa päättää julkisten menojen koko
naiskehyksistä ja niiden jakaantumisesta mi
nisteriöittäin. 

102. Valtiovarainvaliokunnan tulee antaa 
johtava asema budjetin käsittelyssä valtiopäi
villä. Valtiopäivien tulee ensin päättää budjetin 
kokonaiskehyksistä. Menolisäyksiä koskevan 
valtiopäiväaloitteen tulee sisältää myös vastaa
vansuuruisen säästöehdotuksen. 

103. Budjettidokumenttien tulee olla kattavia 
ja selviä. Kaikista valtion menoista tulee 
periaatteessa päättää budjettikäsittelyn yhtey
dessä. Peitetyistä menoista tehdään näkyviä. 

104. Samalla kun hallintoviranomaisten 
normien antoon liittyviä säätely tehtäviä vähen
netään, tulee niiden vastuuta toimialansa 
seurannassa ja atvioinnissa lisätä. 

105.Keskuspankille tulee antaa selvä hinto
jen valcauttamistavoite ja ja itsenäisempi asema 
suhteessa hallitukseen ja valtiopäiviin. Sama-
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naikaisesti sen vastuuta hallitukselle ja valtio
päiville . lisätään. 

Kunnat 

106. Koska yksittäisellä julkisen talouden 
sektorilla ei pitäisi olla omaa verotusoikeutta, 
tulisi maakäräjät lakkauttaa. 

107. Kirkon verotusoikeus tulisi poistaa. 
108. Kuntien veronkorotuskiellosta tulisi 

tulevaisuud.essa luopua, koska se ei ole kunnal
lisen itsemääräämisoikeuden periaatteiden 
mukaista. Kunnalliset kansanäänestykset on 
tehtävä pakollisiksi veronkorotusten yhtey
dessä. 

Kansalaisyhteiskunta 

109. Eri eturyhmistä kokoonpannui1la 
elimillä ei tule olla päätöksentekoon tai lakien 
soveltamiseen . liittyviä tehtäviä. Siksi julkisten 
viranomaisten hallintoelimissä ei tule olla 
järjestöjen edustajia. 

110. Työtuomioistuin, asuntotuomioistuin ja 
markkinatuomioistuin tulee lakkauttaa ja 
siirtää niiden oikeudelliset tehtävät yksino
maan juristeista koostuville tuomioistuimille. 

111. Vapaaehtoisjärjestöjen tulisi nykyistä 
enemmän kattaa toimintansa kustannukset. 

112. Julkisuusperiaatetta tulee puolustaa 
erityisesti EY-neuvottelujen ja jäsenyyden 
yhteydessä. 

113. Tiedotusvälineiden itsenäisyyttä on 
vahvistettava mm. paremman joumalistikoulu
tuksen avulla. 




